Publicació independent i gratuïta

L’independent
Setmanari de

Badalona
Informa’t,
debat,
participa!
Tu ets Badalona!
Fes-te’n soci/sòcia
Informa-te’n
info@independentbdn.cat

Rebràs el setmanari a casa i tindràs condicions
preferents per gaudir d’activitats culturals organitzades per l’associació. Podràs participar en les
assemblees de l’associació i dir-hi la teva.

“On es bada l’ona”
Joan Brossa, 1988
Foto de Xavier Serra
i David Guerrero

Fes-te’n soci/sòcia
Informa-te’n
independentbdn@gmail.com

Quota trimestral 30€
Quota mensual 10€		

Data:

A l’Associació Cultural l’Independent de Badalona a carregar les despe- ”D’acord amb l’art. 5 de la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre,
ses bancàries que es produeixin per devolució de rebut per causes no de protecció de dades de caràcter personal, us informem que les
imputables a la mateixa.
dades personals recollides en aquest formulari s’incorporaran al
fitxer de socis i sòcies, el responsable del qual és l’Associació Cultural
Accepto:
l’Independent de Badalona. Les vostres dades es tractaran amb l’única
Com a termini màxim de devolució dels rebuts carregats en el meu
finalitat d’oferir-vos informació. Podeu exercir els vostres drets d’accés,
compte 30 dies hàbils des de la data del rebut, comprometent-me a
rectificació, cancel·lació i oposició mitjançant comunicació escrita, a la
no ordenar a la meva entitat bancària la seva retrocessió una vegada
qual heu d’adjuntar una fotocòpia del vostre DNI, adreçada a
transcorregut aquest termini.
independentbdn@gmail.com.
Autoritzo:
A l’Associació Cultural l’Independent de Badalona (amb NIF:
G67051623) que, des de la data present i amb caràcter indefinit i mentre no es comuniqui per escrit el contrari, giri al número de compte
bancari indicat en el present document els rebuts corresponents a
la quota d’associat/ada d’acord amb l’establert en la Llei 16/2009 de
Serveis de Pagament .

Pots fer-te soci o sòcia i ajudar a finançar el
setmanari L’Independent de Badalona i la resta d’activitats de l’associació.

Nom:					
Cognoms:
DNI:		
Telèfon:			
Mail:

Es repartirà imprès en punts de distribució
situats als barris de la ciutat.

Número de compte bancari:
						
Signatura: 											

SUCURSAL

On es distribuirà?

Com hi pots participar?

NÚMERO DE COMPTE
D. DE CONTROL

Pis:		
Número:

Per posar el periodisme al servei de la igualtat de
drets, l’equilibri territorial i la cohesió entre els
diferents barris de Badalona.

ENTITAT BANCÀRIA

Per promoure que la ciutadania tingui més informació per intervenir en el debat públic.

Per donar veu a veïns i veïnes de tots els barris
de Badalona i procedents de diferents tradicions culturals. La igualtat de drets, el feminisme i la interculturalitat seran algunes de les
nostres senyes d’identitat.

IBAN

L’entitat s’inspira en la tradició cooperativista
i el nostre principal projecte és la publicació del setmanari L’Independent de Badalona, que acompanyarem d’altres activitats
paral·leles per promoure el periodisme local
i de proximitat, el debat ciutadà sobre diferents temes de ciutat i activitats sobre les
diferents tradicions socials i culturals de Badalona, entre d’altres.

Porta:

Per promoure un periodisme independent.

						
CP:

L’Associació Cultural L’Independent de Badalona és una entitat sense ànim de lucre i
està impulsada per veïns i veïnes de la ciutat,
procedents d’entitats culturals, educatives,
veïnals... o no associades, amb la voluntat de
promoure un periodisme plural i independent d’àmbit local.

Carrer:
Localitat:

Qui som?

Per què un nou mitjà a
Badalona?

